COMUNICADO 026 /2017

Taquara, 10 de abril de 2017.

Senhores Pais (Pré e 1º ano)
As crianças precisam ter tempo para observar os pássaros, as flores e as árvores. Elas
devem perceber como voam as aves e como são alimentadas, como crescem e florescem as
plantas e como são cuidadas pela própria natureza e pelas pessoas. Também precisam saber como
as formigas constroem suas casas, onde o sol nasce e onde o sol se põe, como cada ser é
governado pelas leis da natureza e como se inter-relacionam. Com o objetivo dessa vivência,
estamos planejando um passeio pedagógico até o Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, para que
as crianças tenham contato, experiências e reflexões ao investigar a natureza que Deus criou. Para
tanto, solicitamos a sua atenção às informações abaixo:
 Data do passeio: 19/04/2017;
 Horário de saída – 9h30min. Neste dia os alunos deverão chegar no colégio às 9h para
sairmos pontualmente às 9h 30min;
 Horário de retorno: 17h;
 Valor: R$ 20,00;
 Os alunos deverão levar: lanche para o almoço e a tarde, uma garrafinha com água,
protetor solar, uma muda de roupa (caso seja preciso), dinheiro para um picolé ou suco
(caso desejem) e obrigatoriamente uma cópia da Carteira de Identidade ou Certidão
de Nascimento (a secretaria não estará providenciando cópias);
 Ponto de encontro de saída e chegada: em frente ao ginásio de esportes;
 Os alunos deverão estar devidamente uniformizados, usar tênis confortável, boné ou
chapéu (por motivo do sol);
 No dia 19/04 não haverá aula para os alunos que não participarem do passeio. O
mesmo será extensivo aos alunos do Turno Integral, portanto, não haverá atividade
para os alunos deste nível que não participarem do passeio.
 Qualquer alteração, por motivo do clima, comunicaremos a nova data.
O valor de R$ 20,00 e a autorização do passeio deverão ser entregues à professora até o
dia 13/04, próxima quinta-feira, para nos organizarmos quanto aos ônibus.
Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,



Emerson Lemões Motta
Diretor Acadêmico
__________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO

Eu_________________________________________________________________ autorizo o
(a) aluno (a) __________________________________________________________ da turma
____________ a participar da saída pedagógica ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, no dia
19/04/2017.
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________

